EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO DE ALUNOS NOVATOS
ANO 2021
O Colégio Motiva, João Pessoa, traz a público as normas regentes para o
Processo de Seleção e Admissão de Novos Alunos para o ano de 2021. Diante
do cenário da COVID-19, o processo de reserva realizar-se-á de forma presencial ou
virtual.
1. PROPOSTA PEDAGÓGICA
1.1 A Equipe Pedagógica do Colégio Motiva está à disposição, diariamente, de forma
virtual e presencial, com agendamento prévio dos Pais e/ou Responsáveis dos
candidatos, no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.
2. DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
2.1 As inscrições para o Processo de Seleção e Admissão de novos alunos, para o ano
de 2021, encontram-se abertas até o limite de vagas existentes.
2.2 O cadastro das inscrições deverá ser realizado, exclusivamente, pelo site do
colégio (www.colegiomotiva.com.br).
2.3 O cadastro que estiver incompleto, com preenchimento da série/ano errado ou em
duplicidade, será cancelado.
2.4 Após a conclusão do cadastro por meio do site, o responsável receberá um e-mail
de confirmação. Caso não receba o e-mail, favor entrar em contato com a
Secretaria da Unidade de Ensino escolhida




Ambiental João Pessoa - (83) 30152100
Oriental - João Pessoa - (83) 30220500
Miramar - João Pessoa - (83) 30152800

2.5 O cadastro das inscrições no site não garante a vaga. O (A) candidato (a)
deverá participar de todo o Processo de Seleção.
2.6

O (a) candidato(a) só poderá ser inscrito(a) em uma única Unidade do Colégio
Motiva e somente uma vez no ano corrente.

2.7 A inscrição deverá ser feita com antecedência, pois haverá um limite de candidatos
para cada dia de Atividade Pedagógica.
2.8 Não será garantida, aos candidatos, a possibilidade de inscrição no dia da
realização das Atividades Pedagógicas.

3. UNIDADES DO COLÉGIO MOTIVA - JOÃO PESSOA
ENDEREÇO DA UNIDADE

UNIDADE AMBIENTAL
Rua Silvino Lopes, 255
Tambaú
João Pessoa - PB
CEP - 58039-190

UNIDADE MIRAMAR
Rua Antônio Rabelo Júnior,
270 Miramar
João Pessoa - PB
CEP - 58032-090

UNIDADE ORIENTAL
Av. João Cirilo da Silva,
1600 Altiplano
João Pessoa - PB
CEP - 58046-005

SEGMENTO
● Ensino
Infantil
I/II
(Regular)
● Ensino Infantil III/IV e V
(Regular e Bilíngue)
● Ensino Fundamental - 1º
ao 5º Ano (Regular e
Bilíngue)
● Ensino Fundamental - 6º
ao 8º ano - Regular e
Bilíngue
● Ensino Fundamental - 9º
ano - Regular
● Ensino Médio - 1º e 2º
anos
● Ensino Médio – 1º, 2º e
3º anos

ENDEREÇO PARA
CORRESPONDÊNCIA

UNIDADE
AMBIENTAL
Rua Silvino Lopes, 255
Tambaú
João Pessoa - PB
CEP- 58039-190

UNIDADE MIRAMAR
Rua Antônio Rabelo
Júnior, 270 - Miramar
João Pessoa - PB
CEP - 58032-090?

● Ensino
Infantil
I/II
(Regular)
● Ensino Infantil III/IV e V
e 1º Ano (Bilíngue)
● Ensino Fundamental 1º
ao 5º Ano (Bilíngue)
● Ensino Fundamental - 6º UNIDADE ORIENTAL
ao 8º ano - (Bilíngue)
Av. João Cirilo da Silva,
● Ensino Fundamental - 9º
S/N - Altiplano
ano - Regular
João Pessoa – PB
● Ensino Médio - 1º ano CEP – 58046-005
Regular
● Ensino Médio – 2º ano Regular
● Sistema
Integral
(opcional) – do Infantil II
ao 9º ano

* SE A TURMA (BILÍNGUE E/OU REGULAR) NÃO OBTIVER O NÚMERO MÍNIMO
DE ALUNOS PARA SUA FORMAÇÃO, O(A) ALUNO(A) PODERÁ SER
TROCADO(A) DE TURMA E/OU UNIDADE.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
4.1 Candidato(a)





Preenchimento do Formulário de reserva no site;
Cópia da certidão de nascimento
CPF;
Boletim completo ou parcial de 2020.

4.2 Pais e Responsável Financeiro



Cópia do RG e CPF;
Cópia do Comprovante de residência.

5. VAGAS OFERECIDAS
O Colégio Motiva reserva-se o direito de oferecer vagas para os períodos/anos/séries,
conforme as possibilidades de espaço físico, demandas e decisões internas.

6. SELEÇÃO
6.1 Educação Infantil (Infantil I ao Infantil III)
6.1.1 Os alunos inscritos serão entrevistados, juntamente com os Responsáveis,
pela Equipe Pedagógica, de forma presencial ou virtual.
6.1.2 Os agendamentos das entrevistas serão preenchidos por ordem de efetivação
de inscrição no site da Escola.
6.1.3 No dia da entrevista, os Responsáveis deverão comparecer ao Colégio
Motiva acompanhados da criança, de forma presencial ou virtual.
6.1.4 O não comparecimento à entrevista (sem justificativa) implicará,
imediatamente, na perda da vaga que, consequentemente, será preenchida
de acordo com a ordem dos candidatos da lista de espera.
6.1.5 Datas das atividades:
ATIVIDADE

Entrevista: Infantil I, II e III

HORÁRIO/LOCAL
(UNIDADE INSCRITA)
Agendada pela Secretaria da Unidade
escolhida,
A Escola entrará em contato para
agendamento, em até 48h após o
preenchimento da reserva no site.
As atividades acontecerão a partir de
06/10.

6.2 Educação Infantil (Infantil IV e V), Ensino Fundamental e Ensino Médio
6.2.1 No ato da efetivação da inscrição (preenchimento da reserva no site), os
Responsáveis receberão um e-mail de confirmação de reserva que constará
os dados do candidato/responsáveis e a data da participação nas Atividades
Pedagógicas.

6.2.2 As vagas serão preenchidas por ordem de efetivação de inscrição no site e
participação nas Atividades Pedagógicas.
6.2.3 Datas das atividades – a Família deverá informar, no ato da reserva, se o
candidato fará as atividades virtuais ou presenciais. O(a) aluno(a) só realizará
uma das formas de Atividades Pedagógicas.
ATIVIDADE VIRTUAL
 Educação Infantil (IV ao V)
HORÁRIO/LOCAL
 Ensino Fundamental Anos Iniciais
(UNIDADE INSCRITA)
 Ensino Fundamental Anos Finais
Agendada no ato da inscrição
 Ensino Médio
08/10
15/10
22/10
Início:15h
29/10
05/11

Término: 18h(limite máximo)

12/11
19/11
26/11
03/12
10/12
17/12






ATIVIDADE PRESENCIAL
Educação Infantil (IV ao V)
Ensino Fundamental Anos Iniciais
Ensino Fundamental Anos Finais
Ensino Médio
06/10
13/10
20/10
27/10
03/11
10/11

HORÁRIO/LOCAL
(UNIDADE INSCRITA)
Agendada no ato da inscrição

Início:15h
Término: 18h(limite máximo)

17/11
24/11
01/12
15/12
22/12
6.2.4 Será agendada uma entrevista com os alunos, de forma presencial ou virtual,
que participaram das Atividades Pedagógicas.
6.2.5 No dia da entrevista, os responsáveis deverão comparecer ao Colégio Motiva
acompanhados da criança, de forma presencial ou virtual.
6.2.6 O não comparecimento às atividades agendadas e/ou entrevista implicará,
imediatamente, na perda da vaga que, consequentemente, será preenchida
de acordo com a ordem dos candidatos da lista de espera.
6.2.7 No caso de existência de vagas, os alunos inscritos, após as atividades (Item
7.3), realizarão atividades propostas durante a entrevista.

7. ATIVIDADES
7.1 Os candidatos às vagas do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental), do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º Ano) e Ensino
Médio (1ª a 3ª Série) farão atividades de Linguagem, Produção Textual e
Matemática, em uma das datas acima citadas, de forma presencial ou virtual,
conforme seu agendamento.
8. CONTEÚDOS DAS ATIVIDADES
8.1 Os conteúdos, exigidos nas atividades, serão de acordo com a faixa etária e a série
do(a) candidato(a).
9.

PROCEDIMENTOS NO DIA DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

9.1 É de competência exclusiva do Responsável o comparecimento do(a) candidato(a)
no horário determinado, de forma presencial ou virtual.
9.2 Não será permitido o ingresso, no local da atividade (presencial ou virtual), após
o horário fixado para seu início.
9.3 Não serão aplicadas as atividades, em hipótese alguma, fora da data prevista e do
espaço físico predeterminado no endereço e local indicado.
9.4 Não será permitido, ao candidato, o uso de qualquer aparelho eletrônico e/ou
calculadoras, durante a realização das atividades, sob pena de ser desclassificado.
9.5 Não haverá prorrogação do tempo previsto para aplicação das atividades.
9.6 O(A) candidato(a) só poderá realizar a sondagem uma vez por ano.
9.7 Para os candidatos que realizarão atividades virtuais, será necessário o uso de
câmeras no equipamento utilizado.
9.8 Para os candidatos que realizarão atividades presenciais, o uso de máscaras é
obrigatório.
10. CLASSIFICAÇÃO
10.1 Educação Infantil (Infantil I ao Infantil III)
10.1.1 Os candidatos serão classificados por ordem de efetivação da inscrição e pela
presença na entrevista, de forma presencial ou virtual ,até o preenchimento
das vagas.
10.2 Educação Infantil (Infantil IV e V) a 3ª série do Ensino Médio
10.2.1 Os candidatos serão classificados por ordem de efetivação de inscrição, pela
presença nas atividades realizadas e pela presença na entrevista, até o
preenchimento das vagas.
10.2.2 Será considerado desistente, o candidato que não comparecer em qualquer
uma das atividades e/ou descumprir as determinações deste Edital.
11. AGENDAMENTOS
ATIVIDADES

DAS

ENTREVISTAS,

APÓS

A

REALIZAÇÃO

DAS

11.1 A Coordenação Pedagógica, da Unidade escolhida, entrará em contato, para
agendamento da entrevista, de forma presencial ou virtual.
11.2 Os resultados, somente, terão validade para o ano de 2021.

12. MATRÍCULA DOS CANDIDATOS
12.1 A lista de documentos necessários e o prazo para efetivação da matrícula serão
disponibilizados, após a entrevista.
12.2 Os Pais e/ou Responsáveis, que não efetuarem as matrículas dentro do prazo
estabelecido, serão considerados desistentes do Processo de Seleção e terão suas
vagas disponibilizadas.
12.3 A matrícula só poderá ser efetivada no turno escolhido, no ato da inscrição.
13. RESTRIÇÕES
13.1 Caso o candidato já tenha estudado no Colégio Motiva, sua efetivação de
inscrição poderá ser recusada ou cancelada, em virtude de:




Histórico disciplinar desfavorável;
Ter cancelado sua matrícula para realizar supletivo;
Ter sido retido e cancelado a matrícula, para fazer dependência em outra
Instituição.

13.2 O Colégio Motiva se reserva no direito de rejeitar a matrícula do aluno que
ultrapasse, na data da matrícula, em 2 anos ou mais a idade mínima exigida
na série a ser cursada, no Colégio Motiva.
14. OBSERVAÇÕES
14.1 Outras datas de Atividades Pedagógicas poderão ser disponibilizadas a qualquer
tempo, desde que haja vaga, e suas divulgações ocorrerão através de nosso site.
14.2 Mesmo havendo outras datas, cada candidato somente poderá participar uma
única vez do Processo Seletivo para 2021.
14.3 O ex-aluno do Colégio Motiva deverá participar de todo Processo de Seleção e
Admissão de Novos Alunos 2021.
14.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção e demais membros da Equipe
Pedagógica do Colégio Motiva.

